De bestellijsten liggen klaar
in de winkel !
Vergeet ze niet tijdig
in te leveren.
U kunt uw bestelling ook ophalen op
2e Kerstdag tussen 11 en 13 uur.

december aanbieding

Oproep
Op jezelf gaan wonen is een
grote stap. Het is ﬁjn als je soms
terug kan vallen op je ouders of Ilpendammerstraat te Nieuwendam met de ramen van anno 1927
(foto GNV)
vrienden. Maar wat als je geen
sociaal netwerk hebt? Kamers
Gratis Oudejaarslot
met Aandacht zoekt mensen
bij CAROCROC
die woonruimte willen verhuren, maar ook een helpende
De oer-Hollandse brokken van
hand bieden waar nodig. KortCaroCroc koop je nu met nog
om, een kamer mét aandacht
meer plezier bij Vermeulen Dieom een jongere op weg te helrenvoeding op het Purmerplein.
pen naar een zelfstandig leven.
CaroCroc heeft brokken voor
Wil je meer weten? Kijk op
iedere levensfase, lichaamsconwww.kamersmetaandacht.nl
ditie en activiteitsniveau en stemt
Bedankt
de brokken af op de speciﬁeke
lieve mensen !
energiebehoefte van jouw hond
of kat. In de actieperiode t/m 30 december 2021 wordt het extra
Na mijn stomme val van een leuk om jouw hond of kat CaroCroc te voeren. Je ontvangt in deze
‘krukkie’ waarbij ik mijn bo- periode bij aankoop van een CaroCroc product een gratis lot voor de
venbeen heb gebroken, wil ik CaroCroc Eindejaarsloterij. Met dit lot maak je kans op vele te gekke
iedereen, klanten, collega’s en prijzen voor jou en jouw viervoeter!
vrienden, heel erg bedanken Met dat lot kunt op de CAROCROC-website zien of u al meteen een
voor elke vorm van steun en prijs hebt gewonnen. De prijzen zijn o.a. CaroCroc ﬁets (3x), Weekaandacht tijdens mijn zieken- endje weg t.w.v. €300,- (1x), Limited Edition CaroCroc koffer (10x),
huisopname en herstel thuis.
CaroCroc voerbak & brokken (25x), Schilderij van je hond of kat (5x),
Lieve groet van
Brokjesspel (15x), CaroCroc zitzak (5x) Dat is wat je noemt nog eens
Anja Vermeulen.
een leuke eindejaarsaanbieding bij Dierenspeciaalzaak Vermeulen.

Voor de feestdagen!

KITTY FRIEND
kattenbakvulling
10 liter

Heerlijk vers
gemaakte
visschotels.

2,95
wij zijn dealer van o.a.

Mooi uiteinde en een
goed 2022 !

VERWIJDER
VIRUSSEN,
BACTERIËN,
SCHIMMELS
EN POLLEN
UIT DE LUCHT !
Om virussen buiten de deur te
houden is een investering in een
luchtreiniger met UV-C licht
geen overbodige luxe.
Met de Boneco F220 CC haalt
u een luchtreiniger
in huis en tevens
voor de zomer een
ventilator.
Dus het gehele
jaar door te
gebruiken.

BONECO
Airshower

Fa. Lafeber

Purmerplein 13
v/h FRANSE
1023 BC Amsterdam
tel.: 020 - 636 82 73

De Purmerpleinbuurtkrant wordt maandelijks verspreid in Amsterdam-Noord, Durgerdam, Ransdorp, Holysloot, Zunderdorp
en Schellingwoude in een oplage van 10.000 stuks. Uitgave, redactie, opmaak en druk: Net Gezet-tekstverzorging, Amstelveen.
Tel.: 06 29 28 30 97 - E-mail: info@netgezet.nl - Verspreiding: 020-6368273 - www.purmerpleinbuurtkrant.nl
Aanbiedingen gelden voor deze maand, tenzij anders vermeld en zolang de voorraad strekt. Zetfouten voorbehouden.
Kopij en advertenties voor de volgende Purmerpleinbuurtkrant mailen naar info@netgezet.nl vóór 22 dec2021
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Bestel ze op tijd!

Wij hebben heel veel
visspecialiteiten om uw
feestdagen compleet te
maken.

Purmerplein 26 | Amsterdam | tel./fax: 020-6360992

SLAGERIJ OOSTWAL

PURMERPLEIN
buurt krant

06 21 623 446

WIJ WENSEN U
ALVAST FIJNE
FEESTDAGEN !
VERGEET NIET
TIJDIG EEN AFSPRAAK
TE MAKEN !

Hele fijne dagen gewenst en
dank voor uw klandizie het
afgelopen jaar!!
Geeren Linda

Purmerplein 24 Petra & Simone
020-6371227
+ team
Openingstijden:
ma, di, do, vr van 9.00-17.30 u
za van 8.00 - 13.00 u

Kerstactie bij
Place des Légumes

Essentieel

In de laatste week voor Kerstmis
kunt u met uw kassabon bij Place
des Légumes een prach-tige mand
met heerlijke (kerst)boodschappen winnen. Heel veel lekkers
ter waarde van 100 euro ! Lever
uw kassabon na aankoop dus
weer in! Op 24 december wordt
de winnende kassabon bekend
gemaakt
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KERSTPUZZEL
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Etaleur
Nuraghe - Apotheek - Broodje De Leeuw
Akkermans
Juwelier - Allrounder
Corpus Compagny
- Dedes
Boei
- De Wit tandtechnicus
Fimarandi
Place
Legumes
Dierenkliniek - Etaleur - Fimarandi - Goedkoop - Gratis Parkeren
K J T Goedkoop
Feet - Het Baken - Het Brillenhuis
Haring Naatje - HelenaPretty
Bloemen
Hoekstra
en Van Eck - Ibo’s
- Kees Gutter - Kelly - Kneedkamer
R A U Gratis
parkeren
Purmerplein
Koster - Lafeber witgoed - Lazuur - Locale - Master Schoenen
A A O Haring Naatje
Puspita
Nieuwjaarswens - Nuraghe
- Place des legumes - Pretty Feet
Purmerplein
-Ritsies - Simon Hair - Slagerij Oostwal
P R T
Helena
bloemen- Puspita Ritsies
Toute Fabienne - Vermeulen Dierenvoeding - Winkels

E M O E R D M I

E M K R N T U G U

E

N S G
E

J

I

J

J

E

T V R D E

E

E

K

E D Y

E

S

F A E

O U W I

S K

J

P R T

R K R
E O

L

E

E N A B

E

I

E

E H L

T O M L

C

H W P N G E K K A E R H N O A E D S
C E

I

U

J

O E H O M E

T G P P H U E

S

E

T

S

L N

R

I

T

T H P V O

E

E

E

T A R

T R O G

E

S P N E N E
A G N

I

M E

S U C

T

S O B

I

E

I

U W E

E R

Z

T O

N D C T

J

I

O E U

T A A N G N

D E O V N E R E
N H C E

I W T
W I

E

N L

S A H P N W C E K

L G R E K R N D O

I

I

I

J

L
I

I

B

E A

R

L

E

L

R R N

S

S A

I W

S P U H T

E N

R A H B E G S R P U A N O

D N E

T D N A T

L U E M R E V

I

T

S G N

I W E D

E

De Wit Tandtechnicus

Master schoenen

Dierenkliniek

Nieuwjaarswens
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Streep alle hieronder
staande winkels en woorden weg.
Allrounder
Kneedkamer
Van rechts naar links, van onder naar boven, schuin en andersom.
Apotheek
Kosterachter elkaar en vul de slagzin in.
Zet de overgebleven letters
Broodje
Lafeber
Knip de
deLeeuw
puzzel uit en
ga erWitgoed
voor 25 december mee naar
Carolina
Lafeber
(Lafeber
Witgoed)
op het Purmerplein 13.
Corpus Compagny
Lazuur
Wellicht maakt u kans op een van de vele leuke
De Boei
Locale
prijzen die door
de winkeliers zijn gesponsord.

A U R N

R P

S A A N H T

L

DezeJuwelier
wegstreepkerstpuzzel
is gemaakt door Nys.
Akkermans
Kelly

T P
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Volgens Rutte en kornuiten zijn de
meeste winkels op het Purmerplein niet essentieel. Ze moesten
eens weten hoe essentieel de
winkels op het Purmerplein voor
heel veel mensen zijn ! Niet alleen voor het boodschapje maar
ook voor de gezelligheid en een
praatje. Gelukkig blijven de winkels
open, al is het voorlopig tot 5 uur.
Maar dat is lang genoeg !

R
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Het Baken

Simon Hair

Het Brillenhuis

Slagerij Oostwal

Hoekstra en van Eck

Toute Fabienne

De
oplossing is de volgende
zin:dierenvoeding
Ibo's
Vermeulen
..............................................................
Winkels
. .Kees
. . . . Gutter
........................................................
..............................................................
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€ 2
€ 100
€ 10
€ 50
€ 10



Mega Jackpot


raad het juiste aantal lampjes
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www.dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
info@dierenspeciaalzaakvermeulen.nl

T M

Purmerplein 26 - Amsterdam-N
tel./fax: 020-6360992

Purmerplein 9
tel: 020-6360308

JAC

Vanwege onze verjaardag hebben we een ﬁjn aanbod. Eigenaar Jorrit van Nel komt namelijk gratis bij je thuis langs om je
te helpen je perfecte bank uitzoeken. We nemen de tijd om
alles met je door te nemen.
Kom je liever langs in onze
showroom? Dat kan natuurlijk
ook. We zijn open van donderdag tot en met zaterdag tussen
11:00 en 17:00. Overige dagen
op afspraak.
Hopelijk tot snel!

Slagerij OOSTWAL

JAC

Nel maakt banken van duurzame materialen die een leven
lang meegaan. De banken worden gemaakt in Nederland.
Een jaar geleden hebben we
onze winkel geopend aan de
Waddenweg 3a, vlakbij het
Noorderpark. In dit jaar hebben
we gemerkt dat veel klanten op
zoek zijn naar een nieuwe bank.
Maar hoe kies je de perfecte
bank in jouw interieur? Waar
let je op als je een stof kiest?
En welke kleur past er goed bij
jouw interieur?

VERMEULEN

Garantie voor Topkwaliteit

KPO

In november is meubelwinkel
Nel 1 jaar geworden. En dat vieren we!

Dierenspeciaalzaak

KPO

Nel is 1 jaar
en dat vieren we!





Sinds half november is winkelcentrum Purmerplein feestelijk aangekleed
met nieuwe feestverlichting. Het is u vast niet ontgaan!
Ter gelegenheid van deze nieuwe verlichting heeft de winkeliersvereniging van het Purmerplein dit jaar een Mega Jackpot georganiseerd. Dit
jaar dus een Jackpot in plaats van de traditionele Kerstloterij. De prijzen zijn weer geweldig! Er is een hoofdprijs van € 200,- en verder zijn er
prijzen van € 100 - 50 - 25 en maar liefst 10 x € 10,- Een leuk begin van 2022 als u wint !
Het enig wat u heeft te doen is het aantal lampjes van de nieuwe feestverlichting te raden. Dit getal vult u in op een gratis lot dat verkrijgbaar
is bij de deelnemende winkeliers. Op dit lot vult u ook uw naam, adres en telefoonnummer in en geeft het weer af bij een van de winkeliers.
Half januari worden de prijswinnaars gebeld en in het februarinummer van deze krant staan de prijswinnaars vermeld. De prijzen worden uitgekeerd in Purmerpleinwaardebonnen.
Lukt het u de puzzel te maken?
Begin maar met wegstrepen:Van
boven naar beneden, van links
naar rechts en ook nog alles in
omgekeerde richting !
Maak van de overgebleven letters een slagzin.
Ga dan met uw puzzel en slagzin
voor 25 december langs Carolina Lafeber (van Lafeber witgoed) op het Purmerplein 13 en
wie weet valt u in de prijzen !
Altijd lekker iets extra’s met de
kerstdagen !

De decembermaand is de feestmaand bij uitstek ! Van de gezellige Sinterklaastijd rollebollen
we zo de Kerstdagen in. En
alsof dat nog niet genoeg is:
kort daarop is het oudjaar en
nieuwjaarsdag. In deze Purmerpleinbuurtkrant vindt u - om
alles nog gezelliger te maken
- ook een Kerstpuzzel. Deze
is gemaakt door de Heer Nys
Sprado en de meeste winkeliers hebben leuke prijzen gedoneerd voor de goede inzenders.

duurzame meubels van nel

Voor de mooiste
kerstgeschenken

maak een afspraak op nel.nl

of kom langs bij waddenweg 3a, amsterdam

Purmerweg 92 | 1023 BB Amsterdam | www.juwelierakkermans.nl | 020-6369931

Xsensible bij Master schoenen

Bij ons
verkrijgbaar
xsensible
collectie

Purmerplein 25 - tel.: 020 - 636 03 51

Kerstmusical
Kom op 2e kerstdag kijken naar
een kerstmusical in de Nieuwendammerkerk!
Uitgevoerd door buurtkinderen
o.l.v. Albertine Binsbergen.
Klein en groot, iedereen welkom!
De toegang is vrij.
Vrijwillige bijdrage voor "Kinderen
in de knel"
Uitvoering: zondag 26 december
14.30 uur in de Nieuwendammerkerk, Brede kerkepad 6-8
Een en ander natuurlijk onder
voorbehoud van de RIVM regeling

Gezellige
Feestdagen !

In 1 dag
klaar

-

snelle reparaties
anti lek fietsbanden
2e hands fietsen
nieuwe AZOR fietsen
groot assortiment
ABUS sloten
- schaatsen slijpen
tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten
Purmerplein 18

De uiteenlopende collectie van Xsensible is tijdloos en stijlvol.
door Rijk van den Hoek.
Xsensible is niet gewoon een schoenenmerk, maar kenmerkt zich
door luxe details en een buitengewoon comfortabele pasvorm. Van De vraag is of de spanning al ten
sandalen tot booties, van slippers tot sneakers, Xsensible biedt met top is met de coronacrisis. De
regering en het OMT worstelen
een gevarieerde collectie een schoen voor elke gelegenheid.
om uit te vinden wat de beste
Met de rijke historie van moederbedrijf Nimco heeft Xsensible meer maatregelen zijn. Ik denk dat dat
dan 100 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van schoenen. geaarzel intussen te veel mensenAl sinds het begin van de twintigste eeuw streeft Nimco naar het levens gaat kosten. Je kunt nou
maken van de perfecte schoen. De collectie van Xsensible wordt eenmaal niet alle kolen en geiten
sparen en de onwilligen alle voorontwikkeld in Nederland en handgemaakt in Portugal.
delen geven die de meewerkenden
krijgen.
We hebben helaas regeerders
gekozen die meer bezig zijn met
hun eigen hagje dan met de belangen van het volk. We hebben
in meerderheid gekozen voor het
huidige “kabinet van aarzeling”. De
minister president is bekend om
zijn gebrek aan visie.
Comfort is essentieel voor een optimale loopervaring. De ken- De maatschappij wil wat, maar de
merkende technologie van Xsenseible geeft u de bewegingsvrijheid leiders lopen achteraan met de
die uw voeten nodig hebben en de energie om langer te kunnen hakken in het zand.
staan.
Ik begrijp best dat het lastig is om
De oorsprong van het Stretchwalker concept ligt in Japan. Traditie regels te stellen tegen een virus
en technologie komen samen in perfecte harmonie. De unieke waarmee nog niemand ervaring
balanszool is ontwikkeld ter verbetering van de natuurlijke heeft, maar elke week nieuwe regels invoeren, schept wel verwarlichaams-houding.
ring. En daar hebben we de sociale
In alle schoenen van Xsensible is het gepatenteerde stretchleer ver- media toch al voor?
werkt. Het ﬂexibele en echte leer zorgt voor een maximale bewegingsvrijheid. Door de geavanceerde technologie voelen alle schoenen We wachten nog steeds op een
nieuw kabinet. Het oude zit er nog
aan als een tweede huid.
maar moet als nieuw doorgaan.
Er is nog steeds een milieucrisis,
een stijgende zeespiegel en een
vluchtelingencrisis. Ik heb weinig
hoop op snelle en duidelijke besluiten en oplossingen. Als het nu
maar geen strenge winter wordt,
met die stijgende brandstofprijzen… En wat doen we met al
die asielzoekers en vluchtelingenkampen?
Maar ondanks alles weet ik zeker
dat december weer begint. Alsof
er niets aan de hand is. Sinterklaas
Het is wat rommelig voor de deur bij Juwelier Akkermans, maar ze zijn bestaat niet, dat is zeker. Hij deelt
weer de kadootjes uit die wij voor
gewoon open hoor! U bent er zeer welkom om uw kerstcadeautjes te
elkaar kopen. Zwarte Piet mag
kopen !
(foto: HM)
weer het vuile werk doen, zelfs
spreuk van de maand
égumes met roetvegen. Een echt kinderfeest! Kerst komt ook. Wie er het
aardappelen
soepen
geld en de ruimte voor heeft, kan
groenten
salades
ook dat feest vieren en vervolgens
fruit
rauwkosten
een knallende jaarwisseling.
fruitmanden maaltijden

Kerstmis is een tijd
waarin je heimwee
krijgt,
zelfs als je thuis bent.
Carol Nelson

Wij hebben alle specialiteiten
in huis om uw kerstdiner
compleet te maken !
Doe mee met onze kerstactie
en win lekkers tot K 100,Wij bezorgen ook aan huis.

Purmerplein 14 - tel 6360373

Feestelijke kerstpuzzel met leuke prijzen

spannend

Ik wens alle lieve lezers veel
feestvreugde en pas goed op elkaar
alsjeblieft.

december feestmaand

Stel uw eigen
cadeau samen

bijvoorbeeld met een mooie
ﬂes wijn, iets zoets of
hartigs erbij, wat nootjes of
een kaasschuitje.

De cadeauverpakking
is gratis
openingstijden: di-vr 10:00 -18:00
za 10:00 - 17:00
Purmerplein 27 tel: 020-6327673

HIER
uw bedrijfsnaam en
adresgegevens voor
maar € 25,(ex BTW en bijdrage verspreiding)

Op de achterpagina van deze speciale Purmerpleinbuurtkrant (het is
het tweehonderste nummer !) staat een woordwegstreeppuzzel. Als
u alle winkels en andere gegeven woorden wegstreept houdt u een
aantal letters over waarmee u een slagzin kunt maken. Als u met die
puzzel en slagzin langs Carolina Lafeber gaat, maakt u kans op een
leuke prijs, door de diverse winkeliers beschikbaar gesteld.
Zo kunt u o.a. kans maken op: een luxe kerststol van Kees Gutter,
een Zinzi sieraad ter waarde van 25 euro van Juwelier Akkermans,
een waardebon van 20 euro van Dierenspeciaalzaak Vermeulen, een
leren riem van Kelly Fashion, een kadobon voor knippen en fohnen
van Haarstudio Fimarandi, een product naar keuze ter waarde van 20
euro van de Dierenartsenpraktijk, een visschotel van Haring Naatje,
een pakket fournituren van Master Schoenen, een lampenset voor uw
ﬁets van de Allrounder, een bluetoothspeaker van ﬁrma Lafeber, een
gourmet-schotel voor 4 personen van slagerij Oostwal en nog veel
meer! Puzzel mee en win een prijs !

200 keer
Purmerplein
buurtkrant
Dit is alweer de tweehonderdste uitgave van de Purmerpleinbuurtkrant. Heel lang geleden
vroeg de winkeliersvereniging van
het Purmerplein of wij van Net
Gezet-tekstverzorging niet maandelijks een soort buurtkrantje
konden maken voor de bewoners van en rondom het Purmerplein. Dat konden wij. De eerste
jaren drukten we nog in 1 kleur,
blauw. Het kon niet anders. Toen
werd nog gedrukt op een eenkleurenmachine. Naarmate de tijd
verstreek en de druktechnieken
zeer verbeterd waren, is de PPBK
overgegaan naar fullcolourdruk.

Deze tweehonderdste uitgave
vieren we met een grotere versie: zes in plaats van vier pagina’s,
beetje glossy en een kerstpuzzel
in plaats van de gebruikelijke vijfeurofotopuzzel.

N���w� v��

Op 12 november werden onze
gasten verwend door de drie bestuurders van het stadsdeel! Als
ware kokkinnen stoeiden ze met
de grote pannen waarmee ze een
culinair drie-gangen-menu op de
placemats toverden!

December 2021
Geachte bewoners van Tuindorp Nieuwendam,
Donderdagavond 28 oktober j.l., is de Huurdersvereniging Tuindorp Nieuwendam na 61 jaar ontbonden. In een algemene ledenvergadering is besloten, dat
een Huurdersvereniging in deze vorm, niet meer houdbaar was.
Er zijn in deze tijd andere manieren om in actie te komen tegen ongemakken
en tekortkoming in de woonomgeving.
U kunt denken aan een buurtcommissie die middels een petitie
vertegenwoordiging draagt.

Komt u ook een keertje meeeten? Er wordt een warme driegangenmaaltijd bereid op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
Voor € 5,50 kunt u aanschuiven
voor een soepje, hoofdgerecht,
toetje en een kopje thee/kofﬁe. En
niet te vergeten is het praatje met
de gasten ook doel om bij ons te
eten!
Kom gezellig met een vriend of
vriendin, buurman of buurvrouw!
Wel graag tevoren aanmelden,
zodat er op u wordt gerekend.
Buiten het “normale” kookschema
organiseren de vrijwilligers nog
meer in Het Baken! Er worden
klaverjas- en bingomiddagen georganiseerd en er wordt fanatiek
gesjoeld.
Gek op klaverjassen? Elke maandagmiddag mag u “bekennen”!
We zien u graag op de Avenhornstraat 18hs (wel minstens één
dag tevoren aanmelden op 0206372714, dit geldt ook voor ALLE
activiteiten).

O.a. Stichting !Woon (www.wooninfo.nl, tel: 020 5230 130) en
Huurders Ymere Amsterdam (www.HYA.nl, 020 625 8046)
zijn professionele partijen die buurtcommissies ondersteunen.
Tevens zijn er resterende gelden, deze zullen op verzoek van de vergadering en
conform de statuten, worden overgemaakt naar:
Ontmoetingscentrum Stichting Het Baken
(http://www.stichting-het-baken.nl, 020 637 2714) en
Speeltuinvereniging Nieuwendam
(https://www.stichting-spin.nl/speeltuinen/nieuwendam).
Wij danken u voor 61 jaar steun.
Met vriendelijke groet,
Namens de vergadering.

Uw decemberinkopen
doet u toch ook
op het Purmerplein ?
Gratis parkeren, vriendelijke bediening,
geen wachttijden,
alles voor iedereen !

* Loten zijn alleen verkrijgbaar bij de winkeliers die lid
zijn van de winkeliersvereniging van het Purmerplein.

T DE
SPEEL MEE ME
GRATIS
T!*
MEGAJACKPO

Buuf en Buur

Voedselbank
Op 17 december van 15:00 tot 17:00 en op 18 december van 13:00
tot 16:00 zamelt Buuf & Buur producten in voor de Voedselbank
Amsterdam. Wilt u doneren? Fantastisch! Het wordt zeer gewaardeerd als u houdbare, gezonde producten wilt geven, liever geen
versproducten of producten die over de houdbaarheidsdatum zijn.
Kerst
Helaas ziet het ernaar uit dat we geen activiteiten meer kunnen
organiseren totdat de maatregelen versoepelen. Achter de schermen zijn we druk met plannen maken voor volgend jaar. We zien
iedereen dan ook heel graag weer op het plein volgend jaar. Houd
onze pagina www.buufenbuurnieuwendam.nl en Facebookpagina /
buufbuur goed in de gaten!

